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«Піжамна вечірка» 
День Святого Миколая – 

улюблене свято усіх дітей. Кожного 

року, 19 грудня, приходить він, 

непомітно 

проникаючи у 

їхнє житло, 

даруючи омріяні 

подарунки.  

У садочку 

свято відбулося  

18 грудня в стилі  

«Піжамна вечірка». Піжамна вечірка – 

що це таке і як вона проходить? Вона 

являє собою розвагу, яка нова в нашій 

країні, і це свято подобається не 

тільки дітям,  а й дорослим. Назва 

вечірки  говорить сама за себе – на 

такі заходи всі повинні з'явитися в 

піжамах. От і на 

нашому святі всі 

вихованці були 

одягнені в піжамах. До 

дітлахів на свято 

завітали казкові герої: 

Сова, Їжачок, Котик, 

Кажан, Сніговички та Зірочки. Діти 

цікаво провели час.  Дошкільнята 

показали цікаве дійство: співали про 

зиму і Святого Миколая, грали у 

музичні ігри «Підемо у двір гуляти», 

розповідали вірші, водили хороводи із 

казковими персонажами. Діти   у 

віршах та піснях попрохали у Святого 

Миколая здоров’я 

для тата і мами, 

собі подаруночків 

та щасливої долі 

для всієї 

родини.  Оскільки 

всі дітки протягом 

року були 

слухняними та ще 

й підготували для Святого Миколая 

чудове свято, він передав  їм солодкі 

подарунки. Коли малята отримували 

подарунки,  їх оченята світилися 

неймовірною радістю. Задоволенні і 

щасливі малюки попрощались з 

казковими 

гостями  та 

запросили їх 

на наступний 

рік. 

Наприкінці 

свята 

відбулася 

святкова дискотека в піжамах.  

                        Підготувала  Дудка Т. О.
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«Дитина за своєю природою –  

допитливий  дослідник, відкривач світу» 
  

Василь Сухомлинський 
Діти – дослідники від 

народження. Саме дослідження 

допомагає їм пізнавати навколишній 

світ. Цінність 

дослідів 

полягає в 

тому, що 

дитина сама 

отримує 

знання у 

певній 

логічній 

послідовності, 

навчається 

розкутості, 

обережності, дбайливого і бережного 

ставлення до природи, вчиться 

цінувати її.   

         Дітям 

старшого 

дошкільного віку 

дуже подобається 

дослідницька 

діяльність. Тому, 

ми, вихователі, 

активно включаємо 

її в навчально-

виховний процес. Організація 

пошуково-дослідницької роботи у 

природі ведеться з дотриманням 

таких основних принципів і правил: 

• від простого до складного, від 

знайомого до незнайомого, 

спираючись на наявні у дітей знання і 

досвід; 

• врахування особливостей певної 

пори року;  

• доведення експерименту до кінця;  

• повторення дослідів для уточнення, 

поглиблення знань про той чи інший 

об'єкт або явище;  

• підсумок результату 

досліду;  

• виховання дбайливого 

ставлення до речей, що 

оточують, до природи з 

використанням 

позитивних прикладів 

поведінки дорослих і 

малюків.  

В процесі 

дослідницької 

діяльності ми 

застосовуємо різноманітні прийоми: 

обстеження, практичні дії з 

предметами, запитання пошукового 

характеру, 

розповіді свої і 

дітей, пояснення і 

показ, художнє 

слово, розглядання 

ілюстративного 

матеріалу, 

замальовування 

спостережуваних 

явищ і об’єктів. Усе це не лише 

привчає вихованців виконувати 

вказівки, а й спонукає їx самостійно 

аналізувати явища, віднаходити 

причини й зв'язки, робити певні 

висновки.  

           Діти отримують задоволення 

від дослідницької діяльності, адже 

вони не тільки посильні для 

дошкільників, а ще й дуже нагадують 

фокуси.                                                            
                                                                                        Підготувала вихователь  групи дітей  

                   старшого  дошкільного віку №1                            

 Ткаченко С. П. 
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 Ранкова зарядка для дитячого організму – це 

важливий аспект формування майбутньої 

особистості дитини. І це не просто слова. 

Привчивши дитину до занять спортом, ми 

закладаємо основи його здоров’я. Адже 

недарма кажуть: у 

здоровому тілі – 

здоровий дух! Саме 

тому в 

дошкільних закладах 

фізичного розвитку 

дітей приділяється 

велике значення.  
Ранкова зарядка у 

нашому дитячому 

садку є щоденним 

заняттям, 

спрямованим на 

виконання різних 

комплексів фізичних 

вправ. Основна мета 

занять – це покращення стану здоров’я дітей, 

зміцнення м’язового апарату і оздоровлення 

організму. 

Роль  зарядки в 

дошкільному закладі 

величезна. Ранкові 

заняття фізичним 

вправами створюють 

організований початок 

дня, піднімають 

настрій. Збуджені діти 

заспокоюються, 

виконуючи дії в 

певному темпі, а 

малоактивні – 

втягуються в заданий 

ритм діяльності.  
Ранковий комплекс фізичних вправ впливає на 

підвищення життєдіяльності організму 

дошкільника. Певна фізична навантаження на 

м’язи активізує роботу дихальної і серцево-

судинної системи 

 Організована фізична активність допоможе 

ввійти у звичку дитини. В подальшому це не 

тільки запобігти багато захворювань, але і 

допоможе впоратися з перевантаженнями в 

школі та іншими стресовими ситуаціями. 

Зарядка повинна приносити радість і  

 

 

 

 

задоволення, але не стати непосильним або 

неприємним зобов’язанням. М’язові відчуття 

повинні радувати дітей і розвивати потребу в 

самостійному виконанні не складних вправ. 

 Тому я , як інструктор з фізкультури,  

підбираю  відповідні рухи для ранкової 

гімнастики , 

керуючись такими 

принципами: 

- Вправи 

повинні 

бути прості і 

доступні 

дітям, 

відповідати 

будові і 

функціям їх 

рухового 

апарата, не 

вимагати 

великої 

витрати нервової і м’язової енергії. 

- Вправи підбирати різноманітні за 

видами рухів і охоплювати різні групи 

великих м’язів. 

- Застосовую 

імітаційні та не 

імітаційні 

вправи. В 

імітаційних 

вправах діти 

імітують рухи 

тварин , птахів . 

Ці вправи 

зацікавлюють 

дітей і  

викликають у них емоційне піднесення  

- Використовую  вправи з предметами : 

прапорці , брязкальця , стрічки , 

хустинки, гімнастичні палиці, м’ячі,  

“султанчики” і ін..  Ці предмети 

сприяють правильному і 

цілеспрямованому виконанню рухів , а 

також підвищують інтерес до вправ. 

Ранкова гімнастика для дітей – це 

забава , яка приносить величезну 

користь. 

Підготувала інструктор з фізкультури  

Цюпка Р. І. 
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Прогулянка на свіжому повітрі — надійний засіб зміцнення 

здоров'я дитини 
 

Перебування дітей на свіжому 

повітрі має велике значення для 

дітей дошкільного віку. Прогулянка 

сприяє 

підвищенню  

витривалості і 

стійкості до 

несприятливих 

впливів 

зовнішнього 

середовища , 

особливо до 

простудних 

захворювань.На 

прогулянці діти грають , багато 

рухаються . Рухи підсилюють обмін 

речовин , кровообіг , газообмін , 

покращують апетит. Діти вчаться 

долати різні 

перешкоди , стають 

більш рухливими , 

спритними , 

сміливими , 

витривалими . У 

них виробляються 

рухові вміння та 

навички , 

зміцнюється м'язова 

система , 

підвищується життєвий тонус. 

Прогулянка сприяє розумовому 

розвитку , так як діти отримують 

багато нових вражень і знань про 

навколишній світ.. 

 Вихователь має можливість 

показати дітям предмети і явища 

природи в природних умовах, в 

усьому їх різноманітті і 

взаємозв'язках, формувати конкретні 

уявлення про  тварин,  рослини, про 

сезонні явища, вводить дітей у 

життя рідної природи, вчить їх 

придивлятися , помічати її 

особливості. Окрім того, прогулянка 

викликає позитивні емоції, сприяє 

формуванню 

трудових умінь 

дітей, їхній 

самостійній 

діяльності. 

Таким чином, 

повноцінне 

спілкування з 

природою, 

насичене 

пізнавальним 

інтересом і приємними 

переживаннями, викликає у дитини 

загальний стан гармонії, душевної 

рівноваги. А це і є психічне здоров'я, 

що зміцнює 

організм 

загалом і є 

основою 

фізичного 

здоров'я дитини. 

Активна 

діяльність дітей 

на прогулянці 

потребує 

правильного 

підбору одягу. Вбрання має бути 

зручним, не ускладнювати рухи 

дитини. 

 Вихователі нашого  дитячого 

садочка планують   зміст прогулянки 

так, щоб діти не 

переохолоджувалися і водночас не 

перегрівалися. 

                
 Підготувала вихователь групи дітей 

молодшого дошкільного віку  

Муравицька Н. А.

http://dnz52.edu.vn.ua/content/progulyanka-na-sv%D1%96zhomu-pov%D1%96tr%D1%96-%E2%80%94-nad%D1%96inii-zas%D1%96b-zm%D1%96tsnennya-zdorovya-ditini.html
http://dnz52.edu.vn.ua/content/progulyanka-na-sv%D1%96zhomu-pov%D1%96tr%D1%96-%E2%80%94-nad%D1%96inii-zas%D1%96b-zm%D1%96tsnennya-zdorovya-ditini.html
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Яковенко Анастасія 

Самілик Назар 

Панасенко Марк 

Балибіна Катерина 

Захарова Марія 

Козюра Анна 

Лящевська Вероніка 

Курочка Андрій 

Ковтун Ярина 

Дудченко Платон 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клець Марина Вікторівна 

Півень Ольга Вікторівна 

Мотріченко Оксана 

Сергієвна 
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Новий рік – час подарунків, 

сюрпризів, загальних веселощів, 

коли 

довкола 

панує добра 

магія і 

казка. Діти 

нетерпляче 

очікують на 

свято і 

зустрічають 

його з надзвичайним захопленням. 

Феєрія 

новоріччя, 

святість 

різдвяного 

вечора – для 

кожного з нас 

один з 

найяскравіших, 

найтепліших 

спогадів дитинства. Святковий 

настрій відчувався на кожному 

кроці: від дивовижно прикрашеної  

 

 

ялинки  до дійств, які 

відбуваються безпосередньо на 

святкових ранках. 

Святкові Новорічні 

ранки відбулися 27 та 29 

грудня. На гостину до 

малят завітав Дід Мороз 

зі своєю онучкою 

Снігуронькою, казкові 

герої всім відомих 

казок. 

Цікаво 

продумані сценарії 

створили святкову 

атмосферу, забезпечили 

гарний настрій та 

залишили чудові враження 

дітям, батькам, бабусям, 

дідусям. Глядачі 

підтримували маленьких 

артистів оплесками, а 

Дідусь Мороз та 

Снігуронька роздали 

малюкам солодкі подарунки.  
Підготувала музичний керівник 

Кіптенко М. В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    
 

      

 


